
We kunnen terugkijken op het jaar 2019 waarin we 
weer veel nuttig werk hebben gedaan. Het signaleren 
en aanpakken van verminderde dierzorg van land- 
bouwhuisdieren blijft belangrijk.

Vaak is de kwaliteit van dierzorg een signaal hoe het met 
de veehouder zelf gaat. Dat merken we aan het aantal 
meldingen die we zelf binnenkrijgen, maar ook aan de 
schrijnende verhalen die we om ons heen horen. De im-
pact van stalbezettingen, droogte en dierziekten is de ene 
kant van de medaille. Maar wat denkt u van de psycho-
sociale kant van de boer? Eenzaamheid, wijzigingen in 
wetgeving, financiële problemen, maatschappelijke druk: 
ook oorzaken waardoor een veehouder kan afglijden. Als 
onafhankelijk meld- en adviespunt zijn we dankbaar dat 
we in 2019 de helpende hand konden bieden aan 129 
veehouders. Want geen boer verzorgt zijn vee moedwillig 

slecht. Als de oorzaak daarvan ligt in financiële, sociale of 
psychische problemen is ondersteuning voor de veehou-
der essentieel. Het Vertrouwensloket begeleidt agrarische 
ondernemers bij het oplossen van zijn of haar problemen, 
zodat verminderde dierzorg wordt beperkt.

Ook in 2019 mocht het Vertrouwensloket onmisbare 
financiële steun ontvangen van ZuivelNL, Rabobank, 
NEVEDI, Rendac, COV, Platform Melkgeitenhouderij 
en Sectorraad Paarden. Daarnaast ontvingen we sub-
sidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Om onze financiële ruimte te verbreden, 
is het Vertrouwensloket hard bezig geweest om nieuwe 
financiers aan ons te binden.

Jeannette van de Ven  
voorzitter Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Jaarverslag 2019

Over het Vertrouwensloket

Verminderde dierzorg en verminderde dierenwelzijn 
worden beschouwd als een ongewenst verschijn-
sel dat incidenteel voorkomt, maar elk geval is er 
een te veel. De gevolgen voor de veehouder, de 
dieren en de sector als geheel zijn ingrijpend. Het 
Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren is 
gericht op de preventie en aanpak van verminderde 
dierzorg en dierenwelzijn bij landbouwhuisdieren. 
Belangrijke taken van het Vertrouwensloket zijn 
het betrekken van erfbetreders bij de preventie van 
verwaarlozing, het coördineren van meldingen en 
het aansturen van de Vertrouwensteams. 

Initiatief van de sector

Dit loket is een initiatief van de vee-
houderijsector. Het Vertrouwensloket 
is, naast een meldpunt, ook bedoeld 
voor overleg en het verstrekken van 
informatie. Erfbetreders en burgers kunnen bij het 
Vertrouwensloket terecht met vragen, voor advies  
of het doen van een melding over verminderde  
zorg van boerderijdieren (landbouwhuisdieren).  
Het Vertrouwensloket adviseert en kijkt samen  
naar oplossingen. 

In 2020 bestaat het Vertrouwensloket 
20 jaar! 

Al twee decennia kunt u bij het Vertrouwensloket terecht 
met vragen, voor advies of het doen van een melding 
over verminderde zorg van landbouwhuisdieren. 

We zijn er trots op dat we in al die jaren het welzijn van 
verschillende soorten landbouwhuisdieren konden be- 
vorderen en veehouders weer op de juiste weg hielpen. 
We zijn uitgegroeid tot een landelijk loket die op veel 
sympathie kan rekenen vanuit de sector zelf, van veel 
erfbetredende organisaties en de overheid.
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20 jaar inzet op preventie en 
aanpak verminderde dierzorg

In 2020 bestaat het Vertrouwensloket 20 jaar! Als onaf-
hankelijk en landelijk meld- en adviespunt voor vermin-
derde zorg van landbouwhuisdieren maken we graag 
inzichtelijk welke toegevoegde waarde en prestaties het 
Vertrouwensloket biedt. Welke dat zijn blijkt uit dit jaarverslag!

Meldingen
In totaal werden in 2019 129 meldingen ontvangen. Vier meldingen 
hadden geen betrekking op landbouwhuisdieren. In 2019 is het aantal 
meldingen ten opzichte van de twee voorgaande jaren gestegen. 
Bij de verdeling van deze meldingen over de verschillende diersoorten, 
is het aandeel meldingen over rundvee hoog. 

Afzender meldingen
Het Vertrouwensloket kreeg in 2019 ongeveer evenveel meldingen van 
burgers als van erfbetreders. Daarmee is het aandeel meldingen van 
burgers de laatste paar jaren gestegen ten opzichte van erfbetreders. 
9 keer deed de NVWA een beroep op het Vertrouwensloket, omdat 
naast verminderde dierzorg ook een psychosociale problematiek speelde. 
Het percentage anonieme meldingen van de erfbetreders is 48% en van 
burgers 76%.

Meldingen per diersoort

Het aandeel meldingen over rundvee, ten 
opzichte van andere diersoorten, is dit jaar 
minder hoog dan in de periode 2001 – 2016. 
Het aantal meldingen bij varkens is ten 
opzichte van voorgaande jaren toegenomen. 
Ook vanuit de bedrijfsmatig gehouden paarden 
is een toename van het aantal meldingen. 
Dankzij deelname van nieuwe partijen aan het 
afsprakenkader wordt de naamsbekendheid 
en doel van het Vertrouwensloket in aantal 
sectoren (m.n. de varkens- en paarden- 
houderij) vergroot en daardoor beter 
gevonden.

56%
rundvee

14%
schaap/geit

9%
varken

0%
pluimvee

Gemiddeld 
2001-2016

2017 2018

200

150

100

50

0

Na een daling in 2017 en 2018 is het aantal 
meldingen in 2019 met 26% gestegen. In 
totaal werden 129 meldingen ontvangen. 
Een overzicht van de meldingen bij het 
Vertrouwensloket vanaf 2001:

Aantal meldingen

Het Vertrouwensloket in 2019 Overzicht 
in cijfers
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Nieuwe partners
We zijn verheugd dat in 2019 drie nieuwe partijen het afsprakenkader 
hebben ondertekend. De Producenten Organisatie Varkenshouderij 
(POV), Agrivaknet (de vereniging van agrarisch bedrijfsadviseurs) en de 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) hebben zich aangesloten 
bij het Vertrouwensloket.  

Informatie en advies
Het Vertrouwensloket is niet alleen een meldpunt, maar ook bedoeld voor 
overleg en het verstrekken van informatie en advies. Het Vertrouwensloket 
werd hiervoor 19 keer benaderd. Het aantal informatieve vragen blijkt 
afgelopen jaren constant. De website werd goed bezocht door 4121  
gebruikers, 88% daarvan bezocht de website voor het eerst. Via diverse 
presentaties bereikte het Vertrouwensloket ruim 180 dierenartsen,  
co-assistenten en buitendienstmedewerkers in verschillende sectoren. 
Afgelopen jaar verschenen zeker 25 artikelen in de media over het 
Vertrouwensloket.   
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Recidieven
Het aantal recidieven is opvallend: 24% van de meldingen is in voor-
gaande jaar/jaren ook een melding ontvangen. Daarnaast heeft een 
toenemend aantal recidieven een intensievere, langdurige begeleiding 
nodig om hen uit het dal te helpen. 
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Brede vertegenwoordiging
In totaal hebben 27 partners het Afsprakenkader ondertekend. Dankzij 
deze brede vertegenwoordiging wordt door erfbetreders verminderde 
dierzorg steeds eerder gesignaleerd en daarmee vroegtijdig verder leed 
voor de veehouder en landbouwhuisdieren voorkomen. 

500
respondenten

Bewust aandacht
Uit het tweejaarlijkse onderzoek van het Vertrouwensloket blijkt dat 
erfbetreders veel bewuster aandacht hebben voor het thema dieren- 
welzijn. De 500 respondenten gaven aan zich gesteund te voelen door 
de werkgever, als verminderde dierzorg wordt gesignaleerd, om hier 
actie te ondernemen. Uit de enquête kwam ook naar voren dat erfbe- 
treders het signaleren steeds meer als hun taak zien en het belangrijk 
vinden dat verschillende erfbetreders contact met elkaar zoeken. 


